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ПОЛОЖЕННЯ(ПРОЕКТ) 

про проведення XІІІ Чемпіонату Рівненської області з волейболу  

серед чоловічих команд сезону 2019 - 2020 років. 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.1.  Подальший розвиток і популяризація волейболу в Рівненській області; 

1.2.  Залучення широких верств населення, особливо молоді, до систематичних занять 
волейболом, розвиток масового волейболу; 

1.3.  Підвищення спортивної майстерності волейболістів; 

1.4.  Пропагування і поширення здорового способу життя та проведення оздоровчої 
діяльності. 

1.5.  Визначення найсильніших команд області. 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

2.1.  Загальне керівництво і контроль за організацією та проведенням чемпіонату Рівненської 
області серед чоловічих команд сезону 2019 – 2020 років (далі - Чемпіонат) здійснюють 
управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації та ГО «Рівненська 
обласна федерація волейболу» (далі – ГО «РОФВ»). 

2.2.  Безпосереднє проведення ігор Чемпіонату покладається на суддівські бригади матчів, 
затверджені управлінням у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації за 
поданням ГО «РОФВ». 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

3.1. Змагання проводяться з жовтня 2019 року по травень 2020 року на спортивних 
майданчиках, які знаходяться на території Рівненської області та відповідають вимогам 
проведення змагань з волейболу. 

3.2. Терміни та місце проведення кожного туру Чемпіонату визначаються календарем 
змагань, затвердженим ГО «РОФВ». 

IV. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

4.1. Змагання командні. У змаганнях беруть участь команди Рівненської області, які 
отримали допуск на участь у змаганнях. 

4.2. До заявочного аркушу команди вноситься не більше 16 гравців, головний тренер та 
помічник тренера. Гравці, які не досягли 18-річного віку допускаються до участі у змаганнях за 
умови надання окремої медичної довідки про допуск до змагань у старшій віковій групі. 

4.3. У Чемпіонаті беруть учать команди, укомплектовані гравцями, що проживають 
(зареєстровані) або народилися (за наявності відповідного документу) на території Рівненської 
області. 

   До складу команди можуть бути включені не більше 3 гравців з інших областей протягом 



усього чемпіонату. 
 Гравці, які беруть участь в регулярному Чемпіонаті України з волейболу серед 

професійних команд суперліги, або є гравцями закордонних професійних клубів 2019-2020 року, 
до змагань не допускаються. 

4.4. Перехід гравця з однієї команди в іншу дозволяється до 31 грудня 2019 року лише за 
письмової згоди команди, до складу якої він був включений. 

4.5. Всі гравці команди повинні мати однакову ігрову форму, виключення для гравця 
ліберо. На ігровій формі обов’язково повинен бути вказаний номер гравця. 

 

V.СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

5.1. Чемпіонат проводиться у три етапи. 

5.2. Кожна гра проходить з трьох партій:  

1 (перший) етап. Ігри проводяться з трьох обов'язкових партій до 25 очок.  
За кожну виграну партію нараховується 1 (одне) очко. За виграш (3:0) – 3 очка, за виграш 

(2:1) – 2 очка, за поразку (1:2) – 1 очко, за поразку (0:3) – 0 очок, за неявку – мінус 1 очко.  
2 (другий) етап. Ігри проводяться з трьох обов'язкових партій до 25 очок.  
У другий етап виходять команди які зайняли 1 по 6 місце в 1 етапі. Команди розбиваються 

на 2 підгрупи, по 3 команди в кожній підгрупі. Команди які зайняли 1-3-5 та 2-4-6 місця, за 
результатами ігор першого етапу. Результати ігор першого етапу анулюються. За кожну виграну 
партію нараховується 1 (одне) очко. За виграш (3:0) – 3 очка, за виграш (2:1) – 2 очка, за поразку 
(1:2) – 1 очко, за поразку (0:3) – 0 очок, за неявку – мінус 1 очко.  

Фінальна частина. Ігри проводяться з 5 (п’яти) партій за системою:  
Гра за 3-4 місце: 2 місце першої підгрупи з 2 місцем другої підгрупи; 
Гра за 1-2 місце 1 місце другої підгрупи з 1 місцем першої підгрупи. 

VI. НАГОРОДЖЕННЯ. 

6.1. Команди, що посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються кубками та дипломами. Гравці та 
офіційні особи цих команд нагороджуються грамотами та медалями. 

6.2. В складі кожної команди - призера нагороджуються 16 гравців, 1 тренер та 1 помічник. 

VII. ФІНАНСУВАННЯ 

7.1. Витрати на оплату компенсації за харчування суддів, придбання кубків, дипломів, 
медалей, грамот здійснюється за рахунок управління у справах молоді та спорту Рівненської 
облдержадміністрації.). 

7.2. Витрати на участь команд у Чемпіонаті за рахунок організацій, які їх відряджають 
(проїзд, добові, харчування, проживання). 

VIII. ЗАЯВКИ 

8.1.  Для участі в Чемпіонаті команда (клуб) подає до 20 вересня 2019 року попередню 
поіменну заявку встановленого зразка на електронну адресу rofv@i.ua (Павло Генсля 
0988988934, Паршин Віталій 0675349050). Кінцева дата дозаявки гравців – 31 грудня 2019 
року. 

8.2.  Поіменна заявка команди з допуском лікаря по кожному гравцю погоджується і 



підписується керівником команди (клубу), головним тренером та завіряється печатками 
клубу (за наявності), медичного закладу за місцем проживання та подається в ГО «РОФВ» в двох 
екземплярах до початку Чемпіонату. 

8.3.  Забороняється приймати поіменні заявки, які оформлені не належним чином: 
не встановленого зразка, неповні дані, відсутній допуск лікаря тощо. 

IX. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ 

9.1. У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. 
№ 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів": 

-  підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

-  контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при 
проведенні змагань здійснюють головні судді ігор, затверджені управлінням у справах молоді та 
спорту Рівненської облдержадміністрації за поданням ГО «РОФВ», та власником спортивної 
споруди. 

9.2. Власник спортивної споруди не менш ніж за дві години до початку змагань, 
зобов'язаний подати до суддівські бригади матчу акт про її готовність до проведення змагань. 
Не виконання вимог, передбаченим цим пунктом, що стали причиною виникнення 
надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності, передбаченою 
чинним законодавством України. 

 

Дане Положення є офіційним викликом команд на змагання. 


